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 РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 33 с.; 2 табл., 8 рис.; 52 джерела. 

 

Актуальність теми роботи 

З розвитком економіки і підприємництва, з'явилася необхідність в розро-

бці нових підходів управління структурою пасивів і активів для найбільш ефек-

тивного управління підприємством в умовах нестабільної економічної системи 

країни і банкрутства великого числа українських підприємств.. 

Метою даної роботи є дослідження механізмів управління активами та 

пасивами підприємств. 

Об’єкт дослідження – процес управління активами та пасивами підпри-

ємства. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при форму-

ванні та використанні активів та пасивів підприємства. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, фактор-

ний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізується теоретична сутність 

активів та пасивів підприємства. У другому розділі методичні підходи до 

управління активами і пасивами підприємства. У третьому розділі наведені 

шляхи поліпшення системи управління активами та пасивами підприємства.  

При написанні роботи використовувались матеріали періодичних видань, 

монографії, фінансова звітність. 

 

АКТИВИ, ПАСИВИ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, 

ФІНАНСОВИЙ СТАН. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З розвитком економіки і підприємництва, з'явилася 

необхідність в розробці нових підходів управління структурою пасивів і активів 

для найбільш ефективного управління підприємством в умовах нестабільної 

економічної системи країни і банкрутства великого числа українських підпри-

ємств. 

Діяльність будь-якого підприємства починається з вкладення грошових 

коштів. Грошові кошти, вкладені у формування активів підприємства для здій-

снення ним економічної діяльності з метою отримання прибутку, називаються 

капіталом і представляють пасиви підприємства, тобто джерела формування 

його майна. 

Стабільність положення господарюючого суб'єкта визначається його фінан-

совою стійкістю. Аналіз фінансової стійкості є частиною аналізу фінансового ста-

ну підприємства. Найбільш повно фінансова стійкість підприємства може бути ро-

зкрита на основі вивчення рівноваги між статтями активу і пасиву балансу. Плато-

спроможність та фінансова стійкість підприємства забезпечуються збалансованіс-

тю припливу і відтоку грошових коштів, які досягаються при врівноваженості ак-

тивів і пасивів за термінами використання і по циклах. У зв'язку з цим аналіз фі-

нансового рівноваги активів і пасивів балансу є основою оцінки фінансової стій-

кості підприємства, його ліквідності та платоспроможності. 

У нинішніх умовах необхідність ефективного управління активами і па-

сивами підприємства визначається: 

- конкуренцією на вітчизняних і світових ринках; 

- появою нових товарів; 

- істотними змінами в структурі запозичених ресурсів; 

- нестабільністю економічної системи; 

- високим рівнем вимог споживачів до продукції підприємства; 

- необхідністю всеосяжної координації діяльності підприємства 
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Об’єкт дослідження – процес управління активами та пасивами підпри-

ємства. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при форму-

ванні та використанні активів та пасивів підприємства. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, фактор-

ний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізується теоретична сутність 

активів та пасивів підприємства. У другому розділі методичні підходи до 

управління активами і пасивами підприємства. У третьому розділі наведені 

шляхи поліпшення системи управління активами та пасивами підприємства.  

Основою виконання роботи стали навчальні посібники, підручники, ме-

тодичні матеріали з питань управління активами і пасивами підприємства з ме-

тою підвищення ефективності його діяльності. В якості інформаційних джерел 

використовувались дані періодичної літератури, статистичні дані підприємств і 

організацій, мережа Інтернет і інших джерела. 
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1 ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Визначення активів та пасивів підприємства в сучасній економі-

чній літературі 

 

Для забезпечення точної і повної інформації підприємства по фінансово-

му стану, необхідна попередня робота, яка полягає в ретельної звірки даних бу-

хгалтерського балансу. Саме ця звітність відображає майно, капітал і зобов'я-

зання підприємства в грошовій формі. В її складові частини входять: активи 

(які відображають майно за видами і групам) і пасиви (де відображений влас-

ний і позиковий капітал). Варто відзначити, що пасиви грають першочергову, 

важливу роль у функціонуванні підприємства, так як при їх відсутності органі-

зація не була б здатна придбати необхідну кількість обладнання, матеріалів, бу-

дівель і т.д. Таким чином, пасиви - джерела коштів, за рахунок яких формують-

ся активи балансу. 

Те, куди спрямовані грошові потоки, джерела доходу, і як збалансувати 

це для того, щоб приймати обґрунтовані рішення для благополучного фінансо-

вого стану. Одна з головних тем в бухгалтерському обліку - активи і пасиви і 

способи балансування для фінансового оздоровлення підприємства. 

Для початку що таке актив і пасив. Актив можна визначити як все те, що 

має економічну цінність, або, як очікується забезпечить майбутні вигоди, якщо 

вкладати в них ресурси, такі як гроші, особисте майно, інвестиції. Складені ра-

зом речі, якими володіє компанія, будь-які інвестиції, або готівкові гроші в бан-

ку, є цінністю активів. 

Пасив - це сукупність всіх зобов'язань підприємства. Ці суми видаються у 

вигляді векселів або кредитів. Також входять зобов'язання, на які в майбутньо-

му передбачають витрат коштів, подібно зобов'язаннями перед акціонерами 

(власниками) з повернення внесених коштів у капітал підприємства в разі його 

ліквідації. Важливо переконатися, що пасиви фірми не перевищують активи. 
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Ситуація, коли сукупність активу менше пасиву, означає, що у підприємства 

недостатньо коштів для погашення всіх лежачих на ньому зобов'язань. 

Сучасні інформаційні джерела по різному визначають сутність активів 

підприємства. Так,  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову зві-

тність в Україні» визначає активи як: «…ресурси, контрольовані підприємством 

у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до 

отримання економічних вигод у майбутньому 10».  

Сайт Вікіпедії визначає активи підприємства як : «…частину бухгалтер-

ського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на даному підприємстві 

матеріальні цінності, кошти, борги різних осіб та установ у грошовому виразі 

2». 

Класифікація активів підприємства подана на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Класифікація активів підприємства 3. 
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Як видно з цього рисунку класифікація активів є досить розгалуженою і в 

якості критеріїв класифікації використовуються багато ознак та характеристик.  

Розглянемо сутність підходів до визначення пасивів підприємства. Згідно 

сайту Вікіпедія: «…Пасив – це капітал – власність відповідної фізичної або 

юридичної особи на активи – майно і об'єкти (ресурси), які є на підприємстві, 

які контролюються підприємством в результаті попередніх (минулих) подій, та 

використання яких, як очікується, призведе до збільшення капіталу. Містить 

власний капітал – статутний і акціонерний, а також позиковий капітал (кредити, 

згруповані по складу й строках погашення 23».  

На відміну від визначення активів, Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» не містить безпосереднього визначення 

поняття «пасів». Натомість у цьому Законі містяться визначення окремих скла-

дових пасиву, таких як «зобов’язання» та «власний капітал». Так, до зо-

бов’язань згідно закону належить: «…заборгованість підприємства, що виникла 

внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, при-

веде до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні виго-

ди 10». До власного капіталу відноситься «…різниця між активами і зо-

бов’язаннями підприємства» 10.  

Головною метою управління пасивами є забезпечення сталого фінансу-

вання діяльності підприємства. Вся система управління пасивами, включаючи 

облік, аналіз і контроль, а також планування фінансової діяльності, повинна бу-

ти спрямована на реалізацію зазначеної мети. У пасиві балансу організації від-

бивається капітал. 

Капітал характеризується кількісними та якісними показниками. Кількіс-

на характеристика капіталу є визначальною при аналізі ефективності функціо-

нування компанії і являє собою сукупність авансованих коштів в грошовій і ма-

теріальній формах на довгостроковій основі. Якісна характеристика капіталу 

проявляється, по-перше, в його структуризації, а по-друге, в вартості залучення 

складових його компонент. На рисунку 1.2. наведена одна загальноприйнятих 

класифікацій пасивів підприємства: 
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Рисунок 1.2 – Класифікація пасивів підприємства 25 

 

Структура пасиву балансу підприємства відображає рішення щодо вибору 

джерел фінансування майна підприємства. Тому при формуванні раціональної 

структури капіталу важливо врахувати всі особливості, притаманні тому чи ін-

шому джерелу фінансування. 

Методологічні аспекти управління пасивами підприємств наведені також 

в працях науковців Сумського державного університету 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 

Цікавим є дослідження рівня використання термінів «активи» та «пасиви» 

в запитах пошукової системи Google, який можна проаналізувати за допомогою 

програми Google Trends (рис. 1.3). Аналіз показує значно більший інтерес до 

питань управління активами. 

 

Рисунок 1.3 – Рівень використання термінів «активи» та «пасиви» 
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1.2 Стан активів та пасивів підприємств в сучасній економіці 

 

Сьогодні грамотне управління активами і пасивами підприємства є одні-

єю з головних проблем сучасної економіки. Сучасна економіка має потребу в 

більш детальному дослідженні ряду питань, пов'язаних з вивченням більш ефе-

ктивних підходів до визначення оптимальної структури капіталу підприємства, 

що забезпечить його найбільш стійке і ефективний розвиток. При цьому важли-

во пам'ятати, що політики управління активами і пасивами повинні в своїй ос-

нові враховувати такі аспекти діяльності підприємства, як розробка перспекти-

вної стратегії щодо фінансування, стабільність фінансового стану підприємства 

і підвищення його конкурентоспроможності. 

Активи і пасиви є одними з найважливіших чинників будь-якого вироб-

ництва, їх склад і ефективність використання безпосередньо впливає на кінце-

вий результат господарської діяльності підприємства.  

Показники активів підприємств за видами економічної діяльності у 2019 

році наведено в таблиці 1.1, а показники пасивів у таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.1 – Показники активів підприємств за видами економічної дія-

льності, (млн.грн.) 
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Таблиця 1.2 – Показники пасивів підприємств за видами економічної дія-

льності, (млн.грн.) 

 

Ефективна політика управління активами та пасивами дає підприємству 

велику кількість переваг, робить його фінансову діяльність стабільною, забез-

печує високу конкурентоспроможність на ринку в довгостроковому періоді. За-

безпечення високого рівня ліквідності активів, їх своєчасного оновлення, раці-

ональності їх використання і оптимізації структури джерел фінансування є 

першочерговими завданнями для більшості підприємств. Важливим завданням 

є виділення управління оборотними та необоротними активами, що дозволяє 

ефективніше використовувати ресурси підприємства і підвищувати рівень ефе-

ктивності управлінських рішень. Виконання даних пунктів зробить вітчизняні 

підприємства більш конкурентними зокрема і національної економіки в цілому. 
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2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

2.1 Забезпечення ліквідності балансу як елемент управління актива-

ми і пасивами підприємства 

 

Аналіз ліквідності балансу підприємства має величезне значення, тому 

що його дані використовуються для розробки фінансової політики підприємст-

ва. 

Ліквідність передбачає постійне рівновагу між активами і пасивами, од-

ночасно за двома параметрами: за загальною сумою і за термінами перетво-

рення активів в грошові кошти і термінами погашення зобов'язань. 

Ліквідність ділять на: поточну, строкову, розрахункову. При оцінці лікві-

дності виділяють: 

- ліквідність балансу; 

- ліквідність активів; 

- ліквідність підприємства в цілому. 

Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства його 

активами, термін перетворення яких в грошові кошти відповідає терміну пога-

шення зобов'язань. 

Під ліквідністю активів розуміють - величину зворотну ліквідності балан-

су за часом перетворення активів в грошові кошти. 

Ліквідність підприємства - дозволяє оцінити на скільки господарюючий 

суб'єкт забезпечений необхідними ліквідними активами, чим вона вища, тим 

більша ліквідність підприємства. 

Аналіз ліквідності підприємства включає наступні етапи: 

1. Розрахунок і оцінка абсолютних показників ліквідності (на цьому етапі 

здійснюється збір, обробка та аналіз даних необхідних для проведення додатко-

вих розрахунків. Етап дозволяє виявити недолік або надлишок ліквідних акти-

вів на підприємство). 
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2. Аналіз відносних показників ліквідності. На основі зібраних абсолют-

них величин розраховуються і аналізуються коефіцієнти ліквідності. 

3. Проведення факторного аналізу. Оцінюється ступінь впливу основних фак-

торів на коефіцієнт поточної ліквідності. 

4. Розрахунок, аналіз і оцінка додаткових показників, що характеризують 

ліквідність підприємства в разі потреби. 

5. Визначення заходів щодо поліпшення ліквідності підприємства. 

Рівень ліквідності активів можна визначити як час за який активи можуть 

буре переведені у грошові кошти через їх продаж. Тобто фактично активи мо-

жуть бути переведені у грошові кошти. 

Аналізуючи активи за цим критерієм можна розділити їх на 4 групи. Тоб-

то мова йде про швидкість перетворення в грошові кошти з найменшими втра-

тами при цьому: 

А1 - самі ліквідні активи, до яких належать безпосередньо грошові кошти 

та фінансові інвестиції до запитання). 

А2 – активи, що можна швидко реалізувати (продукція, що вже виготов-

лена, відвантажена продукція, дебіторська заборгованість до 12 місяців). 

А3 – активи, що можна реалізувати повільно (виробничі запаси, довго-

строкова дебіторська заборгованість). 

А4 – активи, що складно продати (необоротні активи). 

Аналогічно та тривалістю погашення можна розділити пасиви: 

П1 – пасиви, що вимагають найбільш термінового погашення, кредитор-

ська заборгованість). 

П2 – пасиви, що мають бути погашені протягом найближчого часу (коро-

ткострокові кредити та інші термінові зобов'язання). 

П3 – пасиві, що мають довгостроковий період погашення (довгострокові 

кредити і зобов’язання). 

П4 - постійні (стійкі) пасиви (власний капітал). 

Баланс можна вважати абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні 

умови: 
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А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; АЗ ≥ ПЗ; А4 ≤ П4    (2.1) 

 

Якщо виконуються перші 3 нерівності, то 4 має виконуватися автоматич-

но. Якщо якесь одна умова не виконується, то баланс не вважається абсолютно 

ліквідним. Так само для оптимальності бухгалтерського балансу необхідно щоб 

виконувалися наступні умови: 

 

А1 + П1 ≥ П1 + П2      (2.2) 

А1 + А2 + А3 ≥ П1 + П2 + П3     (2.3) 

 

Для зіставлення ліквідних активів і зобов'язань використовують такі по-

казники: 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності: 

 

Ка.л. = А1 / П1 + П2     (2.4) 

Ка.л. ≥ 0,2 

 

Характеризує ступінь відповідності короткострокової кредиторської за-

боргованості та дебіторської заборгованості. Також показує яку частину корот-

кострокової заборгованості може покрити підприємство за рахунок наявних 

грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, швидко реалізова-

них у випадку потреби. 

- коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності 

 

Кш.л. = А1 + А2 / П1 + П2     (2.5) 

Кш.л. ≥ 0,7 

 

Коефіцієнт характеризує здатність виконувати зобов'язання при виник-

нення кризових фінансових ситуаціях. 

- коефіцієнт поточної ліквідності 
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Кп.л. = А1 + А2 + А3 / П1 + П2    (2.6) 

Кп.л. ≥ 2 

Визначає здатність підприємства оперативно визволити з господарського 

обороту кошти і погасити боргові зобов'язання. 

Як видно віднесення тієї чи іншої статті до групи активів і пасивів по лік-

відності може ока-викликають істотний вплив на підсумкову ліквідність балан-

су підприємства. В даний час у вітчизняній практиці розподіл статей балансу за 

групами активів і пасивів є доста-точно жорсткої і не передбачає будь-яких від-

хилень. 

З одного боку це дозволяє виключити дії, спрямовані на спотворення ре-

зультатів ліквідності, особливо коли аналіз проводиться фінансовими службами 

підприємства для зовнішніх користувачів. Однак подібний розподіл не дозволяє 

в повній мірі дати об'єктивну оцінку платоспроможності. 

Перш за все, слід враховувати, що у підприємств можуть бути свої галу-

зеві особливості, які можуть чинити істотний вплив на відмінний від середньо-

го рівень ліквідності або платоспроможності. 

Наприклад, матеріали оцінюються як важкореалізовані активи і ступінь їх 

ліквідності оцінюється як більш висока, ніж основних засобів, однак нерідко 

знайти покупця на сировину або матеріали значно складніше, ніж на об'єкти 

основних засобів. Безумовно, є досить різні матеріали, які застосовуються у ви-

робництві досить широко і тому знайти покупця досить просто. Однак в ряді 

виробництв (особливо наукомістких або інноваційних) частину сировини і ма-

теріалів є вкрай рідко використовуються, і тому знайти для них покупця склад-

но. У частині окремих об'єктів основних засобів (особливо автотранспортних 

засобів) їх реальна ліквідність є навіть вищою, ніж матеріалів. 

Структура капіталу компанії, механізм його формування та функціону-

вання безпосередньо визначають успішний розвиток і ефективність діяльності 

господарюючого суб'єкта. Вибрані власниками і менеджерами компанії джере-

ла інвестицій, їх склад і співвідношення є об'єктивною основою виникнення і 

подальшої діяльності компанії, а також досягнення нею бажаних кінцевих ре-
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зультатів. Так як на багатьох підприємствах використання власних джерел інве-

стиційних ресурсів обмежена, то вони змушені залучати позикові і залучені 

джерела. Це більшою мірою визначається зростанням витрат підприємства, по-

в'язаних з придбанням кредитних інвестиційних ресурсів. 

Таким чином, актуальності набуває питання оптимізації структури дже-

рел формування власних та позикових коштів підприємства. Від оптимального 

співвідношення власних і позикових коштів значно залежать фінансові резуль-

тати суб’єктів господарювання та результативність його інвестиційних рішень. 

Тому визначення складу і формату кортів потрібно здійснювати в розрізі двох 

складових капіталу: власних і позикових джерел. 

 

2.2 Практичні підходи до управління активами і пасивами на прик-

ладі АТ «Насосенергомаш» 

 

З метою практичної ілюстрації механізмів управління активами та паси-

вами підприємства проаналізуємо фінансову звітність публiчного акцiонерного 

товариства "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 

«Насосенергомаш 1». Дане підприємство є «…одним з найбільших в СНД на-

сособудівельних підприємств, що спеціалізується на розробці і виробництві на-

сосного обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, агропромислового 

комплексу та водного господарства 4». Елементи балансу цього підприємства 

наведено в додатку А. 

Проаналізуємо стан необоротних активів підприємства. На рисунку 2.1 

наведено динаміку первісної вартості основних засобів, та їх зносу.  
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Рисунок 2.1 – Стан основних засобів 

Основні засоби є ключовою статтею першого розділу необоротних активів 

підприємства. Як видно з графіку, первісна вартість основних засобів за останні 

роки постійно зростала. Разом з тим збільшувалась і їх зношеність. Це демонст-

рує коефіцієнт зносу, що розраховується як: 

 

ззоз ОЗК  ,     (2.7) 

 

де З – сума зношення;  

Оз – первісна вартість основних засобів  

 

При цьому негативною тенденцією є стрімке зростання коефіцієнту зносу 

основних засобів, що за останні 5 років збільшився у 2 рази. Це говорить про 

неефективну політику підприємства, щодо оновлення основних засобів. 

Аналіз стану оборотних активів (рис. 2.2) показує, що в їх структурі пере-

важають запаси. Разом з тим, в останні роки значно зросла питома вага дебітор-

ська заборгованість за товари, роботи, послуги, що говорить про посилення 

консервативної політики управління такою заборгованістю.  
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Рисунок 2.2 – Динаміка оборотних активів 

 

Величина дебіторської заборгованості з розрахунків та грошових коштів 

та їх еквівалентів знаходиться приблизно на одному рівні. 

Аналізуючи структуру пасивів підприємства слід звернути увагу на вели-

чину та динаміку зміни власного капіталу та зобов’язань. Динаміка зміни влас-

ного капіталу підприємства наведена на рисунку 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динаміка власного капіталу підприємства 

 

Аналізуючи даний графік можна відзначити тенденцію зростання нероз-

поділеного прибутку, який з 2012 року збільшився у 3 рази. Це говорить про 

нераціональність політики управління нерозподіленим прибутком, що може бу-

ти використаний як додаткове джерело фінансових ресурсів підприємства. 
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Доволі цікавою є динаміка зміні величини довгострокових та поточних 

зобов’язань підприємства (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Динаміка зміни зобов’язань підприємства 

 

Так, у період 2014-17 років спостерігалось значне зменшення поточних 

зобов’язань і зростання довгострокових. Скоріш за все це пов’язано із наслід-

ками впливу фінансової кризи.  

Показовою при цьому є динаміка показника фінансового левериджу, який 

визначається як співвідношення позикових та власних коштів (рис. 2.5). З рису-

нку видно, що після 2012 року спостерігається значне зменшення даного показ-

ника, що говорить про зменшення залежності підприємства від позикових кош-

тів, що позитивно відбивається на його фінансовій стійкості. 
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 Рисунок 2.5 – Динаміка коефіцієнту фінансового левериджу 
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Таким чином, в цілому можна сказати, що політика управління активами 

та пасивами даного підприємства є досить виваженою та доволі ефективною. 
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3 ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 

ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

3.1 Заходи, щодо підвищення ефективності управління активами під-

приємства 

 

В процесі менеджменту активів підприємства суттєва увага має бути при-

ділена управлінню оборотними активами підприємства. Найважливішим за-

вданням при цьому є оптимізація кількості та структури окремих видів запасів. 

Для цього необхідно розробляти систему заходів, спрямованих на впроваджен-

ня нової техніки і технологій, вдосконалення якості продукції, що випускається, 

використання нових видів (нових постачальників) матеріальних ресурсів. 

Підвищення ефективності використання оборотних коштів може бути до-

сягнуто в результаті впливу на вироблену продукцію, систему планування і ор-

ганізацію виробництва, що досягається постійним моніторингом за норматива-

ми і динамікою фактичних питомих витрат і оборотності оборотних коштів. 

Отже, процес підвищення ефективності використання активів підприємс-

тва передбачає виявлення резервів, здатних як прискорити оборотність оборот-

них активів, так і поліпшити систему фінансування необоротних активів. Якщо 

управління необоротні активи є створення і управління системою фінансування 

(створення фондів), то управління оборотними засобами передбачає вибір ме-

тоду аналізу матеріально-виробничих запасів, що дозволяє впливати на величи-

ну прибутку організації. Резерви підвищення ефективності використання акти-

вів виступають в якості одного з вирішальних факторів, що позитивно вплива-

ють на ефективність виробничої і господарської діяльності організації. 

Основним документом, що закріплює склад, кількість і якість використо-

вуваних матеріально-виробничих ресурсів, є виробнича програма. При її відсу-

тності може трапитися ситуація появи надлишків запасів, що може привести до 

неефективного використання оборотних коштів і зниження ефективності виро-

бництва в цілому. Негативним фактором також є і недолік необхідної кількості 
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матеріальних ресурсів, що призводить до простоїв обладнання, невиконання 

замовлення в термін і репутаційних втрат. 

Основним інструментом управління грошовим потік є бюджетування, 

тобто план руху безготівкових грошових коштів на розрахункових рахунках і 

готівки в касі підприємства. Також даний інструмент дозволяє прогнозувати 

«касові розриви» і заходи щодо запобігання їх негативних наслідків. Варіанти 

використання залишку коштів визначаються через його структурування: ком-

пенсаційний залишок (мінімально допустима сума, яку позичальник зобов'яза-

ний підтримувати на своєму банківському рахунку відповідно до договору про 

позику); страхової залишок (формується на випадок виникнення непередбаче-

них обставин); спекулятивний залишок (забезпечувати можливість отримання 

вигоди від інвестування). 

Для поліпшення використання оборотного капіталу і прискорення оборо-

тності дебіторської заборгованості на підприємстві можна запропонувати про-

ведення факторингових операцій; спонтанне фінансування або надання знижок 

від організації своїм покупцям і замовникам. В цілому ж, прискорення оборот-

ності оборотного капіталу дасть досліджуваного підприємству економію, яку 

можна направити як на збільшення оборотного капіталу підприємства, так і на 

поповнення основних засобів. 

Заходи щодо підвищення ефективності використання оборотного капіта-

лу досліджуваної організації можуть так само включати в себе раціональну ор-

ганізацію виробничих запасів, їх ресурсозбереження та оптимальне нормуван-

ня, скорочення перебування оборотного капіталу в незавершеному виробницт-

ві, впровадження новітніх технологій, а так само вдосконалення системи розра-

хунків, контроль за оборотністю засобів у розрахунках і інших областях. 

Для вирішення проблеми управління грошовими коштами або 

додавання додаткових до наявних, існують кілька варіантів: 

– додатковий випуск акцій - метою даної діяльності є додаток грошових 

коштів, а результатом є збільшення статутного капіталу. 
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– запозичення додаткових коштів - передача коштів, які позичальники зо-

бов'язані повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка на суму запозичення; 

– відстрочка відтоків грошових коштів - компанії можуть відстрочити 

платіж наскільки це можливо;  

– фінансовий контроль - внутрішній контроль за готівковими базується на 

тому, щоб доступ до готівки може використовуватися уповноваженим персона-

лом. 

Удосконалення системи ефективного управління активами дає можли-

вість фінансовим службам організації здійснювати оперативний контроль за 

надходженням і витрачанням грошових коштів, своєчасно фіксувати зміну фі-

нансової ситуації і вчасно приймати коригувальні заходи щодо забезпечення 

стабільної платоспроможності підприємства. 

 

3.2 Напрями підвищення ефективності управління пасивами підпри-

ємства 

 

Одним із способів управління пасивами є їх реструктуризація. Підготовці 

заходів по реструктуризації пасивів повинен передувати аналіз можливостей 

впливу на е чи інший джерело. Зокрема, підприємство має досить широкі мож-

ливості реструктуризації джерел власних коштів. Що ж стосується позикових і 

залучених, то тут у суб'єкта господарської діяльності вельми обмежена ступінь 

свободи. 

Досить простим і ефективним заходом реструктуризації пасивів є збіль-

шення статутного капіталу. Позитивний результат вона свідомо може принести 

в разі збільшення статутного капіталу одно пропорційно усіма вкладниками без 

залучення нових учасників. При цьому підприємство отримує додаткові фінан-

сові ресурси, що дають йому можливість розрахуватися з кредиторами, придба-

ти нове обладнання, освоїти нові технології без збільшення своїх зобов'язань. 

Збільшення статутного капіталу можливо і за рахунок залучення нових 

вкладників. Однак цей шлях пов'язаний з труднощами, зумовленими зменшен-
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ням частки початкових власників підприємства в статутному капіталі, на що 

останні йдуть вельми неохоче. 

Однією з найгостріших проблем є реструктуризація кредиторської забор-

гованості підприємства. Це в першу чергу, заборгованість по кредитах банків; 

постачальникам і підрядникам; за векселями; перед персоналом; позабюджет-

ним фондом; перед бюджетом. 

За боргами у державний, регіональні та місцеві бюджети регулярно роз-

робляються і приймаються нормативні документи, що дозволяють проводити їх 

реструктуризацію. Щодо реструктуризації інших видів заборгованостей норма-

тивної бази практично не існує. Підприємства змушені, тому вирішувати свої 

проблеми в індивідуальному порядку. Зокрема, можливе вирішення шляхом 

проведення так званих взаємозаліків. У найпростішому варіанті взаємозаліки 

здійснюються між підприємством і його дебіторами і кредиторами, що мають 

прямі фінансові відносини. 

Ліквідацію заборгованості перед персоналом варто розглядати скоріше як 

передумову для подальшої реструктуризації пасивів, оскільки заборгованість 

по оплаті праці не сприяє створенню сприятливого психологічного клімату у 

співробітників підприємства. Найбільш дієва міра - це погашення боргу, що ви-

пускається. 

Розробка заходів по реструктуризації пасивів повинна здійснюватися в 

комплексі з заходами з реструктуризації активів підприємства, оскільки зміни в 

структурі активів призводять до змін в структурі пасивів, і навпаки. Наприклад, 

кошти від продажу активів можуть бути спрямовані на погашення кредиторсь-

кої заборгованості. Іншим прикладом служать описані взаємозаліки. 

Таким чином, ефективне рішення проблеми реструктуризації активів і па-

сивів підприємства може бути знайдено на шляху проведення своєрідних ком-

плексних «бінарних» заходів, що тягнуть за собою одночасно зміна структури 

як активів, так і пасивів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах ринкової економіки для ефективного функціонування та мінімі-

зації комерційних і фінансових ризиків кожному підприємству необхідно раці-

онально організоване управління поточними активами і пасивами. Поточні ак-

тиви представляють собою ту частину активу підприємства, яка забезпечує без-

перервний процес виробництва і реалізації продукції, управління поточними 

активами важливо для підтримки безперебійного процесу виробництва. Поточ-

ні активи фінансуються за рахунок власних і позикових коштів, управління і 

контроль структури останніх забезпечує підприємству необхідний рівень лікві-

дності, платоспроможності та фінансової стійкості. 

Оптимізація величини і структури поточних активів і пасивів направлено 

на забезпечення заданого рівня співвідношення між фінансовими ризиками та 

економічною ефективністю підприємства. Управління поточними активами і 

пасивами становить значну частину фінансового менеджменту. З одного боку, 

структура поточних активів і пасивів представлена  великою кількістю матеріа-

льно-речових і фінансових елементів, кожен з яких вимагає самостійного уп-

равління і знаходиться в динаміці. З іншого боку, раціональне управління акти-

вами і пасивами забезпечує платоспроможність фірми, ліквідність її активів, 

рентабельність і інші цільові показники. 

В умовах економічної кризи на багато важливих управлінські питання 

може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз, проведений на підставі да-

них фінансової (бухгалтерської) звітності, так як його результати характеризу-

ють платоспроможність і загальний фінансовий стан комерційної організації, а 

також служать основою для розробки рекомендацій і побудови прогнозів, необ-

хідних для ефективного функціонування підприємства. 
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Додаток А 

Фінансова звітність публiчного акцiонерного товариства "Сумський завод 

насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш". 

 

Таблиця А.1 – Актив балансу 

 

Таблиця А.2 – Пасив підприємства 

 


